สรุปสาระสาคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานาน ทาให้มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรขยายความคุ้มครอง
และการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนที่ได้รับการ
รับรองสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับสมควรปรับปรุงมาตรการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มบทกาหนดโทษทางอาญากรณี
การฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนและการละเมิด
สิทธิของผู้ทรงสิทธิ เพิ่มบทบัญญัติที่ให้ อานาจในการเปรียบเทียบคดีบรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจาคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(1) ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
1) ร่างพระราชบัญญัตินี้มีหลักการสาคัญเป็นกลไกการกาหนดในการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาตรา 55 และการรวมกันเป็นชุมชนเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ รวมถึงการจัดการ
บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน ตามมาตรา 42 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2) กาหนดบทนิยามคาว่า “กองทุน” หมายความว่า กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3 และมาตรา 13)
3) ก าหนดบทนิ ย ามค าว่ า “อธิ บ ดี ” หมายความว่ า อธิ บ ดี ก รมการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3 และมาตรา 13)
(2) อานาจของรัฐมนตรี
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขมีอานาจในการออกกฎกระทรวง ลดหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมทั้งการลดหรือยกเว้นค่าตอบแทนสาหรับการใช้ประโยชน์ตารับยาแผนไทยของชาติ
หรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ และมาตรา ๑๙ วรรคสอง)
(3) คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ (๗) และมาตรา ๙)
๑) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ
คณะกรรมการคุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย ” ประกอบด้ ว ย
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อ ก
เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมปศุสั ตว์ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ

๒
สุขภาพ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และเลขาธิการ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรี แต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิ บสองคนจากผู้ประกอบวิช าชีพตามกฎหมายว่าด้วยวิ ช าชี พ
การแพทย์แผนไทย และจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ทางด้านนิติศาสตร์ ด้านเภสัชศาสตร์
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเกษตรศาสตร์และพฤกษศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการผลิตหรือจาหน่ายยา
แผนไทย และด้ า นการปลู ก หรื อ แปรรู ป สมุ น ไพร หรื อ ด้ า นอื่ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ และให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่อธิบดีกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกแต่งตั้งข้าราชการในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจานวนสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
2) หน้าที่และอานาจ
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีหน้าที่และอานาจในการให้
คาแนะนาหรือคาปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
เสนอแผนการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
ทุกห้าปี จัดทาแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กาหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและประสานงานระหว่างส่ วน
ราชการ รั ฐ วิส าหกิจ ชุมชน และองค์กรเอกชนที่ดาเนิน งานเกี่ยวกับ การคุ้ มครองและส่ งเสริ มภูมิ ปั ญ ญา
การแพทย์ แ ผนไทยและสมุ น ไพร ให้ ค วามเห็ น ชอบในการสั่ ง เพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ใ นภู มิ ปั ญ ญา
การแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งหรื อคาวินิจฉัยของนายทะเบียน
หรือของผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
การบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนและการดาเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กากับดูแลและประเมินผลตามแผนการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและแผนปฏิบัติการและการดาเนินงานกองทุน และปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
3) วิธีการประชุม
การประชุมคณะกรรมการต้องมีก รรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่
มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้
ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4) วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มหรือแทนตาแหน่งที่ว่าง
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐ มนตรีแต่งตั้ง มีว าระการด ารงตาแหน่ง คราวละสี่ ปี ในกรณี ที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ภายใต้บังคับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นซึ่ง
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ หรือ ในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่ง
ที่ว่างนั้นหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๓
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่
จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ และกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ ประกอบ
วิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ้นจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย
วิช าชีพการแพทย์ แผนไทย จะต้องพ้น จากตาแหน่ งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ในกรณีที่ได้ รับ แต่ง ตั้ง ให้ เ ป็ น
กรรมการในฐานะนั้น
(3) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
กาหนดเพิ่มประเภทภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่เป็นตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์
แผนไทยของชุมชน และกลไกการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๖ และเพิ่มมาตรา ๔๒/๑ ถึงมาตรา ๔๒/๕)
1) กาหนดให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีดังต่อไปนี้ (๑) ตารับยาแผนไทยของชาติหรือ
ตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ (๒) ตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป (๓) ตารับยา
แผนไทยส่วนบุคคลหรือตาราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล และ (๔) ตารับยาแผนไทยของชุมชนหรือตารา
การแพทย์แผนไทยของชุมชน ตารับยาแผนไทยของชุมชนหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชุมชน อาจนามาจด
ทะเบี ยนสิ ทธิ ในภู มิ ปั ญญาการแพทย์ แผนไทยเพื่ อขอรั บการคุ้ มครองและส่ งเสริ มตามที่ ก าหนดโดยบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ได้ โดยยื่นคาขอต่อนายทะเบียน โดยในการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ตามให้ชุมชนยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนโดยตั้งตัวแทนยื่นคาขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนกลาง ชุมชนที่
ขอขึ้น ทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ งต้ อ งมีลั ก ษณะเป็น กลุ่ ม คนที่รวมตัว ในอาณาบริ เวณเดียวกัน สื บทอดระบบ
วัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกัน โดยอาศัย
ความรู้หรือตาราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาการขอขึ้นทะเบียนและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียน
ชุมชนตามวรรคหนึ่ง รวมทั้ง การถอนทะเบียนการเป็นชุมชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง และเมื่อชุมชนได้รับการขึ้นทะเบียนชุมชน และยื่นขอจดทะเบียนสิทในตารับยาแผน
ไทยของชุมชนหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชุมชน ให้นาบทบัญญัติ มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๓๒ และมาตรา
๓๗ ถึงมาตรา ๔๐ มาตรา ๖๖ ถึงมาตรา ๖๘ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในหมวด ๔ การอุทธรณ์ ที่เกี่ยวกับ
การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่เป็นตารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตาราการแพทย์
แผนไทยส่วนบุคคลมาใช้บังคับกับกรณีตารับยาแผนไทยของชุมชนหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชุมชนด้วย
โดยอนุโลม และในกรณีชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ได้สิ้นสภาพการเป็นชุมชน ให้รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้
ตารับยาแผนไทยของชุมชนหรือตาราการแพทย์ แผนไทยของชุมชนที่จดทะเบียนไว้ เป็นตารับยาแผนไทยของ
ชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
2) ผู้ใดประสงค์จะนาตารับยาแผนไทยของชุมชนไปขอขึ้นทะเบียนตารับยาและขออนุญาต
ผลิ ตยาตามกฎหมายว่าด้ว ยยา หรื อน าไปทาการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือพัฒ นาเป็นตารับยาใหม่เ พื่ อ
ประโยชน์ในทางการค้า หรือประสงค์จะทาการศึกษาวิจัยตาราการแพทย์ แผนไทยของชุมชนเพื่อปรับปรุงหรือ
พัฒนาภูมิปั ญญาการแพทย์ แผนไทยขึ้นใหม่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ในทางการค้า ให้ ยื่นคาขอรับอนุญาตใช้
ประโยชน์และชาระค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าตอบแทนสาหรับการใช้ประโยชน์แก่ชุมชนต่อผู้อนุญาต การสิ้น
สภาพการเป็นชุมชนให้ค่าตอบแทนสาหรับการใช้ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
3) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ข้อยกเว้นการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิ และเพิ่มอานาจในการออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจดทะเบีย นรั บ การตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุ ค คล
(แก้ไขเพิ่ มเติ มมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ วรรคสาม มาตรา ๓๔ วรรคสอง (๒) และ
มาตรา ๓๕ วรรคสี่)

๔
- ห้ามมิให้รับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเมื่อนายทะเบียนเห็นว่า (๑)
เป็นตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ หรือเป็นตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตารา
การแพทย์แผนไทยทั่วไป หรือ (๒) เป็นตารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตาราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
หรื อ เป็ น ต ารั บ ยาแผนไทยของชุ ม ชนหรื อ ต าราการแพทย์ แ ผนไทยของชุ ม ชน ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นแล้ ว ตาม
พระราชบั ญญัตินี้ หรื อ (๓) เป็ น ตารั บ ยาแผนไทยส่ ว นบุคคลที่ปรุงโดยไม่ใช้ห ลั กการแพทย์แผนไทย เช่น
ใช้ ส ารสกั ด จากพื ช สั ต ว์ หรื อ จุ ล ชี พ ที่ มิ ใ ช่ ส ารสกั ด ดั้ ง เดิ ม ตามธรรมชาติ หรื อ ใช้ วิ ธี ก ารแปรรู ป ที่ มิ ใ ช่
การแปรรูปอย่างหยาบ
- เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคาขอจดทะเบียนแล้วเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๑ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียนนั้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ ให้
นายทะเบียนประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนนั้นโดยไม่ชักช้า ณ สานักงานทะเบียนและที่ทาการอาเภอทุก
อาเภอ สาหรับกรุงเทพมหานครให้ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและที่ทา
การเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร หรือโดยวิธีการอื่นใดที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- เมื่อได้ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนรายใดแล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียน
สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้น จะยื่นคาคัดค้านต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งแสดงหลักฐานก็ได้ แต่ต้อง
ยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณา
- หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และใบแทนหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบี ย นสิ ทธิในภูมิ ปัญญาการแพทย์ แผนไทย ให้ เป็นไปตามแบบที่อธิบดี กาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หากเป็นการ
เตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
โดยแก้ไขคาว่าผู้ประกอบวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
- การขอและการจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(4) ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นเมืองของต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ วรรคสอง)
การขอจดทะเบียน การออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน ใบแทนหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียน และการเพิกถอนการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
(5) กาหนดให้อานาจในการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องการออกใบแทนหนังสือสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกาเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๔
วรรคสอง)
การขอขึ้น ทะเบี ย น การออกหนังสื อส าคัญการขึ้นทะเบียน ใบแทนหนังสื อส าคัญการขึ้น
ทะเบี ย น และการเพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
(6) ปรั บ ปรุ ง ที่ ม าของเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทยและ
การดาเนินงานของกองทุน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๖ วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่)

๕
กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้ (๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล (๒) เงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือกองทุนได้รับ
ตามกฎหมาย (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากกองทุน (๕) ค่าธรรมเนียมคาขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในตารับยาแผนไทยของชาติหรือ
ตาราการแพทย์แผนไทยของชาติตามมาตรา ๑๙ และ (๖) รายได้อื่นที่เกิดจากการดาเนินการกองทุนเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของกองทุน และดาเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
(7) แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษทางอาญา และเพิ่มบทบัญญัติที่ให้อานาจเปรียบเทียบในคดี
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษปรับหรือจาคุกไม่เกินหนึ่งปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘
และมาตรา ๗๙ และเพิ่มมาตรา ๗๗/๑ มาตรา ๗๗/๒ และมาตรา ๘๒/๑)
1) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๑ ประกอบ
มาตรา ๖ (๖) หรือคาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา
๗๓ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๒/๔ โดยการนาตารับยาแผนไทยของชาติหรือตารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ หรือตารับยาแผนไทยของชุมชนหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชุมชนไปขอขึ้น
ทะเบียนตารับยาและขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือนาไปทาการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือ
พัฒนาเป็นตารับยาใหม่เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือประสงค์จะทาการศึกษาวิจัยตาราการแพทย์ แผนไทยของ
ชุมชนเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นใหม่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ในทางการค้า ให้ยื่น
คาขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์ และชาระค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าตอบแทนสาหรับการใช้ประโยชน์ โดยไม่ขอ
อนุญาตต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3) ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรง
สิทธิ ในการตารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตาราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลที่ได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยไปทาเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4) ผู้ใดฝ่าฝืนทาการศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพร
ควบคุมเพื่อการค้า ตามมาตรา 46 หรือประกอบกิจการทาการศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือ
จาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง หรือ
ประกอบกิจการทาการศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อ
การค้าภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา ๕๔ วรรคสอง หรือเข้า ยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือ
ก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทาลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอื่นหรือทาลายความหลากหลาย
ทางชีวภาพหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ หรือขุดหาแร่ หิน ดิน หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือทาให้น้าในลาน้า
ลาห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสมุนไพร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
ตามมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สั่ง ให้บุค คลใด ๆ ออกจากพื้น ที่
คุ้มครองสมุน ไพร หรืองดเว้น การกระทาใดอันเป็น การฝ่าฝืน ตามมาตรา ๗๓ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
5) ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ง สมุน ไพรควบคุ มเกิ น กว่า จานวนหรือ ปริม าณที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกาหนดอยู่ในวันที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้สมุนไพรนั้นเป็นสมุนไพรควบคุ ม

๖
แจ้งการครอบครองสมุนไพรควบคุมนั้นต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใ น
ประกาศดังกล่าว ตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
6) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษ
ปรับหรือจาคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตาม
จานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
(8) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
เป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป
(9) บทเฉพาะกาล
1) ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
2) บรรดาคาขอที่ได้ยื่ นไว้ก่ อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคั บ และยังอยู่ในระหว่า งการ
พิ จ ารณา ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ค าขอตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และถ้าคาขอดังกล่ าวมีข้อ แตกต่างไปจากคาขอตาม
พระราชบั ญญัตินี้ ให้ น ายทะเบี ย นหรื อผู้ อนุญาตมีอานาจสั่ งให้ แก้ ไขเพิ่มเติ มคาขอเพื่ อให้ การเป็น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
3) กฎกระทรวง ระเบี ยบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญั ติคุ้ มครองและส่ ง เสริ ม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

